Synliggjøring av energieffektivisering
Energieffektiviseringspotensiale i norske bygg
Foto: Thomas Widerberg

Forutsetninger om norske bygg

småhus
boligblokk
næringsbygg

Totalt energibehov (alle formål) 2020 = 84 TWh

Total areal i 2020 = 419 mill m2

tre kategorier:

Næringsbygg: 36 TWh
43 %

Næringsbygg
31 %

Småhus
57 %

Boligblokk
12 %

Småhus: 40 TWh
48 %
Boligblokk: 7 TWh
9%

Kilde: NVEs Bygningsmodell, 2020

Forutsetninger om norske bygg
66% av arealet er eldre bygg (til og med TEK 69)
Arealfordeling mellom TEK, 2020
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Forutsetninger om energieffektiviseringstiltak

Felles forutsetninger for alle byggtyper:
•
•

Energieffektiviseringstiltak er relevante for bygninger før TEK49, TEK 49, TEK69,
TEK87 og TEK 97
Oppgradering tilsvarende TEK17 standard

Forutsetninger om enøk i småhus
Standard «småhus» i SIMIEN
Energieffektiviseringstiltak i
småhus

Kommentar

Etterisolering vegg

Utflytting av vinduer, ny kledning og overflatebehandling. Forutsetter forlengelse
av tak. (kun på gavlvegg for TEK 87)

Etterisolering tak/loft

Forutsetter enkel etterisolering av kaldtloft med 100 – 300 mm
isolasjonsmateriale

Etterisolering gulv

Til og med TEK49 – Kald kjeller, etasjeskiller med stubbeloftsleire
TEK69 – Gulv på grunn.
TEK 87 – Fundament gulv: armert betong, markplate og ringmur

Skifte vinduer og dører

Energibesparelse avhenger av byggeperiode. Gir også noe forbedring i lufttetthet.

Varmegjenvinning, ventilasjon

Etablering av balansert ventilasjon med varmegjenvinning.
Forutsetter småhus på én flate med etablering av aggregat på kaldloft.

Natt og helgesenking

Lav kostnad - lokal nattsenkingsautomatikk på el.ovner
Middels - Automatikk med sentral styring
Høy – Komplett utskiftning av til nye ovner med automatikk

Energieffektivt belysningsutstyr

Bytte til LED lys.
Priser lav/middels/ høy basert på kompleksitet, kvalitet og markedspris.

Energioppfølgingssystem (EOS)

Manuell kostnadsfri EOS. For eksempel ved å benytte timesdata fra
nettleverandør.

• 2 Etasjer
• BRA oppvarmet : 160 m2

I henhold til standardbygg fra
energimerkesystemet

Forutsetninger om enøk i næringsbygg
Energieffektiviseringstiltak

Levetid

Kommentar

Etterisolering vegg

60

Pussisolasjon (utenpå eksisterende fasade) og nye sålebenkbeslag (utvendig
vinduskarm). Forutsetter forlengelse av tak. (kun på gavlvegg for TEK 87)

Etterisolering tak/loft

60

Eldre – Kald loft: Fjerning av gammel isolasjon og etterisolering
TEK69 – Kompakttak: Riving papptekking, etterisolering, ny tekking
TEK 87 – Etterisolering. (Ikke mer beskrivende i rapport)

Etterisolering gulv

60

Eldre – Kald kjeller, etasjeskiller med stubbeloftsleire
TEK69 og 87 – Gulv på grunn.

Skifte vinduer og dører

30

Energibesparelse avhenger av byggeperiode. Gir også noe forbedring i lufttetthet.

Varmegjenvinning, ventilasjon

20

Ombygging med ny varmegjenvinner og evt. skifte ut eksisterende aggregat.

Natt og helgesenking

15

Lav kostnad – sentral styring. Forutsetter manuelle radiatorventiler.
Middels/ høy kostnad – Aktuator og romføler for radiator. Få/ mange soner.

Forbedring effektivitet vifter
(SPF)

20

Reimdrevne vifter byttes med direktedrevne vifter for forbedring av SFP.

Behovsstyring ventilasjon

20

Oppgraderer ventilasjonsanlegg. Redusert luftmengde og bedre varmegjenvinning.

Styringssystem belysning

12

Automatisk lysstyring: Bevegelsessensorer og dimming i forhold til dagslys

Energieffektivt belysningsutstyr

15

Bytte til LED lys. Priser lav/middels/ høy basert på kompleksitet, og markedspris.

Automatisk solskjerming

15

Aktuelt for TEK69 og eldre. Kan gi høyere oppvarmingsbehov på vinteren. Kun
positiv energibesparelse for kontorbygg og universiteter.

Energioppfølgingssystem
(EOS)

10

Etablering av Energioppfølgningssystem. Pris avhenger av automatikk og
kompleksitet.

SD- Anlegg

15

Installasjon av SD-anlegg. Pris avhenger av kompleksitet og antall anlegg.

Standard «næringsbygg» i SIMIEN

• 1- 3 etasjer
• Grunnflate: ca 1200 m2
• Oppvarmet areal: 1200-3600 m2
Kontorbygg, skolebygg, Universitet,
Sykehus, sykehjem, hotell, idrettsbygg,
kulturbygg, forretningsbygg, lett
industribygg

Forutsetninger om enøk i boligblokker
Energieffektiviseringstilt
ak i småhus

Teknisk
levetid

Kommentar

60

Pussisolasjon (utenpå eksisterende fasade) og nye sålebenkbeslag (utvendig
vinduskarm). Forutsetter forlengelse av tak. (kun på gavlvegg for TEK 87)

Etterisolering tak/loft

60

Eldre – Kald loft: Fjerning av gammel isolasjon og etterisolering
TEK69 – Kompakttak: Riving papptekking, etterisolering, ny tekking
TEK 87 – Etterisolering. (Ikke mer beskrivende i rapport)

Etterisolering gulv

60

Eldre – Kald kjeller, etasjeskiller med stubbeloftsleire
TEK69 – Gulv på grunn.
TEK 87 – Etasjeskiller av betong mot uoppvarmet kjeller

Skifte vinduer og dører

30

Energibesparelse avhenger av byggeperiode. Gir også noe forbedring i
lufttetthet.

Varmegjenvinning,
ventilasjon

20

Etablering av balansert ventilasjon med varmegjenvinning.
Kanalanlegg etableres i gamle skorsteinspiper og søppelsjakter. Medfører også
servicekostnader.

Natt og helgesenking

15

Lav kostnad - lokal nattsenkingsautomatikk på el.ovner
Middels - Automatikk med sentral styring
Høy – Komplett utskiftning av til nye ovner med automatikk

Energieffektivt
belysningsutstyr

15

Bytte til LED lys.
Priser lav/middels/ høy basert på kompleksitet, kvalitet og markedspris.

Energioppfølgingssystem
(EOS)

10

Lav kostnad – Manuell kostnadsfri EOS
Middels kostnad – timesdata fra netteier til ekstern EOS
Høy kostnad – flere undermålere, logging, individuell varmemåling pr boenhet.

Etterisolering vegg

Standard «boligblokk» i SIMIEN

• 3 Etasjer
• BRA oppvarmet : 900 m2
• Grunnflate: 300m2
I henhold til standardbygg fra
energimerkesystemet

Andre viktige forutsetninger
Vi antar at en del av arealet er allerede blitt rehabilitert og noen enkle enøk tiltak har
blitt gjennomført:
• besparelsespotensialet er redusert for denne typen areal

Vi antar at hvis flere tiltak implementeres samtidig, reduseres besparelsespotensialet pga.
overlapp
Vi beregner LCOE med vanlig rente (6%) og økt rente (9 og12%) for å fange opp at

private boligeiere har andre preferanser eller møter andre barrierer enn f.eks.
næringsaktører
Vi bruker medium kostnad i LCOE beregning – valg av normal løsning og/eller normal

materialkvalitet

Resultater

Småhus

Boligblokk

Næringsbygg

